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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486499-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Fotokopiarki
2021/S 187-486499
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 184-477969)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 9541727830
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gadomska-Dysy
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077508
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Numer referencyjny: BA.I.272.37.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30121100 Fotokopiarki

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w podziale na 4 zadania częściowe:
Zadanie częściowe nr 1 – dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 6.1 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 2 – dostawa liczarki do banknotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 6.2 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 3 – dostawa niszczarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
6.3 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 4 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.4 do SWZ.
Zadanie częściowe nr 5 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.5 do
SWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 184-477969

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
informacji o której mowa w ust. 3 pkt. 3 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1
pkt. 1,2,4 – powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
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lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania: podpisany i wypełniony opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem
nr 6.1 – 6.5 do SWZ odpowiednio do zadania częściowego, na które wykonawca składa ofertę. W przypadku
zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć dokładny
opis oferowanych produktów, z wyszczególnieniem właściwości technicznych i użytkowych, z którego wynikać
będzie zachowanie warunków równoważności.
3) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
4) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz w art.
109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2
p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
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